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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите 
страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните 
граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от 
това изискване
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0290),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–
0135/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент въвежда 
предпазна клауза за визите, която да 
даде възможност за бързо, временно 
суспендиране на отмяната на визовия 
режим за трета страна от 
положителния списък при извънредни 
ситуации, изискващи спешна реакция за 

(1) Настоящият регламент въвежда 
механизъм за бързо, временно 
суспендиране на отмяната на визовия 
режим за трета страна, включена в
приложение II към Регламент (ЕО) № 
539/2001, при извънредни ситуации, 
изискващи спешна реакция за 
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преодоляване на трудностите, които 
изпитват една или повече държави-
членки, и като се вземе предвид 
цялостното отражение на извънредната 
ситуация върху Европейския съюз като 
цяло.

преодоляване на трудностите, които 
изпитват една или повече държави-
членки, и като се вземе предвид 
цялостното отражение на извънредната 
ситуация върху Европейския съюз като 
цяло.

Or. es

Обосновка

Начинът, по който е обозначен механизмът, може да предизвика объркване и поради 
това следва да не се използва.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на 
предпазната клауза за визите, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

(2) С цел да се осигурят еднакви 
условия за суспендиране на 
подновяването на визите, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. es

Обосновка

Начинът, по който е обозначен механизмът, може да предизвика объркване и поради 
това следва да не се използва.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В качеството си на 
институцията, която представлява 
европейските граждани, 
Европейският парламент следва да 
бъде поканен да участва в 
заседанията на комитета, който 
отговаря за разглеждането на 
исканията за суспендиране. 

Or. es

Обосновка

В качеството си на единствената институция, чиито членове се избират пряко от 
европейските граждани, Европейският парламент трябва да бъде поканен да участва 
във всички етапи на процедурата по комитология.  

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Механизмът за реципрочност, който 
трябва да се приложи, ако някоя от 
третите страни, включени в приложение 
II към Регламент (ЕО) № 539/2001, реши 
да въведе изискване за виза за 
гражданите на една или повече 
държави-членки, трябва да се адаптира с 
оглед на влизането в сила на Договора 
от Лисабон и практиката на Съда в 
областта на вторичните правни 
основания. 

(3) Механизмът за реципрочност, който 
трябва да се приложи, ако някоя от 
третите страни, включени в приложение 
II към Регламент (ЕО) № 539/2001, реши 
да въведе изискване за виза за 
гражданите на една или повече 
държави-членки, трябва да се адаптира с 
оглед на влизането в сила на Договора 
от Лисабон и практиката на Съда на 
Европейския съюз в областта на 
вторичните правни основания.

Or. es

Обосновка

Касае се за чисто техническо изменение, чиято цел е да се уточни кой е 
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компетентният съд и да се разсеят всякакви съмнения в това отношение.  

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Необходимо е да се припомни 
съдържанието на декларацията на 
Европейския парламент от 8 март 
2011 г. относно възстановяването на 
реципрочността във визовия режим, в 
която Комисията се призовава да 
въведе нов механизъм, „който да 
гарантира пълна реципрочност за 
всички държави-членки по отношение 
на визовия режим и да обезпечава, че 
ако трета страна наруши визовата 
реципрочност, всички държави-
членки незабавно възстановяват 
визовия режим за гражданите на 
съответната държава“.

Or. es

Обосновка

С оглед на съгласуваността с декларацията на Европейския парламент от март 2011 
г. е необходимо да се включи конкретно позоваване на призива, отправен в нея. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Механизмът за реципрочност 
трябва бъде приложим в случаи, в 
които трети държави, включени в 
списъка в приложение II към 
Регламент (ЕО) № 539/2001, 
въвеждат, отново въвеждат или 
запазват изискванията за виза за 
гражданите на държава-членка. 
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Or. es

Обосновка

Механизмът за реципрочност трябва да обхваща всички случаи, в които е възможно 
той да не бъде съблюдаван. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвид съществуването на 
определени задължения за държавите-
членки съгласно международните 
споразумения, сключени от 
Общността преди влизането в сила на 
Регламент (ЕО) № 539/2001, които 
предполагат необходимостта от 
дерогация от общите визови правила, с 
настоящия регламент се въвежда 
разпоредба, която дава възможност 
на държавите-членки да 
освобождават от изискването за виза 
лица, предоставящи услуги по време 
на своя престой, дотолкова, 
доколкото е необходимо за спазване 
на тези задължения.

(7) Предвид съществуването на 
определени задължения за държавите-
членки съгласно международните 
споразумения, сключени от 
Европейската общност преди 
влизането в сила на Регламент (ЕО) 
№ 539/2001, които предполагат 
необходимостта от дерогация от общите 
визови правила, се взема предвид 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съд.

Or. es

Обосновка

С цел да се избегне необходимостта от допълнителни изменения на регламента 
вследствие на бъдещи съдебни решения на Съда, следва да се съблюдава неговата 
съдебна практика, както във връзка с конкретни случаи, по които въпросната трета 
държава е страна, така и във връзка с всякакви аналогични случаи, които могат да се 
разглеждат от Съда.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящият регламент предоставя 
правно основание за изискването за виза 
или освобождаването от него по
отношение на притежателите на 
пасавани, дипломатически или 
служебни паспорти, издадени от 
определени субекти на международното 
право, които не са международни 
междуправителствени организации.

(8) Настоящият регламент предоставя 
правно основание за изискването за виза 
или освобождаването от него по 
отношение на притежателите на 
документи за пътуване, издадени от 
определени субекти на международното 
право, които не са международни 
междуправителствени организации.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се осигури съгласуваност с наскоро приети законодателни актове и 
да се избегне евентуалното изключване на други документи.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква а) – подточка ii – първо тире
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1, параграф 2, втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ,,членовете на граждански въздушни 
екипажи;

- ,,членовете на граждански въздушни 
екипажи по време на изпълнението на 
своите задължения;

Or. es

Обосновка

Необходимо е разяснение с цел да се избегне злоупотребата с освобождаването от 
задължението за виза.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква б)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 4 буква в) се заменя със 
следното:

б) параграф 4 се заменя със следното:

4. Ако трета страна, включена в 
списъка в приложение II, въведе 
задължение за виза за граждани на 
държава-членка, се прилагат 
следните разпоредби:
а) Съответната държава-членка 
уведомява писмено Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за 
въвеждането на задължение за виза в 
срок от деветдесет дни от датата на 
неговото обявяване или прилагане; 
нотификацията се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, серия С. В съобщението се 
посочват моментът на въвеждане на 
мярката, както и видът на 
документите за пътуване и визите, за 
които тя се отнася.
Ако третата страна вземе решение за 
отмяна на задължението за виза 
преди изтичането на този срок, 
нотификацията не е необходима;
б) Веднага след датата на 
публикуване на посочената 
нотификация Комисията предприема, 
съгласувано със засегнатата държава-
членка, действия пред органите на 
съответната трета държава за 
възстановяване на безвизовото 
пътуване, и при първа възможност 
информира Парламента и Съвета за 
състоянието на преговорите; 

в) Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок от деветдесет дни след 

в) ако в срок от деветдесет дни след 
публикуването на нотификацията 
третата държава не е премахнала 
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публикуването на нотификацията, 
съгласувано със съответната държава-
членка. Към този доклад може да бъде 
приложено предложение за временно
възстановяване на задължението за виза 
за гражданите на съответната трета 
страна. Комисията може да внесе 
предложението и след обсъждането 
на нейния доклад в Европейския 
парламент и в Съвета. Европейският 
парламент и Съветът се произнасят по 
предложението посредством 
обикновената законодателна процедура.

изискването за виза, Комисията, 
съгласувано със съответната държава-
членка, предлага възстановяване на 
задължението за виза за гражданите на 
съответната трета държава за период 
от 12 месеца. Този период се удължава 
с още 12 месеца, ако след изтичането 
на първоначалния период Комисията 
не е упражнила правото си да 
представи предложение за изменение 
на настоящия регламент с цел 
включване на съответната трета 
държава в приложение I.  
Европейският парламент и Съветът се 
произнасят по предложението 
посредством обикновената 
законодателна процедура;

г) Комисията може, ако счете за 
необходимо, без предварителен 
доклад да внесе предложение за 
възстановяването за период от 12 
месеца на задължението за виза за 
гражданите на третата държава, 
посочена в буква в). В резултат на 
това предложение се прилага 
процедурата, предвидена в буква в). 
Съответната държава-членка може да 
съобщи дали желае Комисията да се 
откаже от временното въвеждане на 
задължение за виза без предварителен 
доклад;
д) Процедурата, посочена в букви в) и 
г), не засяга правото на Комисията да 
представи предложение за изменение 
на настоящия регламент с цел 
включване на съответната трета 
държава в приложение I. Ако бъде 
взето решение за прилагане на 
временна мярка, посочена в букви в) 
и г), Комисията представя 
предложението за изменение на 
настоящия регламент най-късно 
девет месеца след влизане в сила на 
временната мярка. Такова 
предложение освен това съдържа 
разпоредби относно отмяната на 
временните мерки, въведени съгласно 
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букви в) и г). Комисията 
междувременно ще продължи да 
въздейства върху официалните 
органи на съответната трета държава 
с цел да възстановят безвизовото 
пътуване за гражданите на 
съответната държава-членка;
е) Ако съответната трета държава 
отмени задължението за виза, 
съответната държава-членка 
уведомява за това Съвета и 
Комисията. Тази нотификация се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз, серия С. Всички 
временни мерки, за които е взето 
решение съгласно буква г), изтичат 
седем дни след публикуването в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Ако съответната трета държава 
е въвела задължение за виза за 
граждани на две или повече държави-
членки, временните мерки изтичат 
едва след последната публикация.

Or. es

Обосновка

Необходим е по-ефективен механизъм, за да може Европейският съюз да реагира ако 
не автоматично, то поне своевременно, когато трета държава не зачита принципа 
на реципрочност. 

Крайният срок за преразглеждане от третата държава на нейното решение е 90 дни 
от датата на публикация, плюс времето за обработване на суспендирането 
(процедура на съвместно вземане на решения). Това суспендиране е с ограничен срок, 
въпреки че той може да бъде удължаван, ако третата държава не премахне 
изискването за виза или ако Комисията не упражни правото си на инициатива за 
изменение на приложенията към регламента — право, върху което предложеното 
изменение няма отражение.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

,,Член 1а – Предпазна клауза „Член 1a

1. Параграфи от 2 до 5 от настоящия 
член се прилагат, в случай че една или 
повече държави-членки се намират в 
извънредна ситуация, характеризираща 
се с настъпване на някое от следните:

1. Параграфи от 2 до 5 от настоящия 
член се прилагат, в случай че една или 
повече държави-членки се намират в 
извънредна ситуация, характеризираща 
се с настъпване на някое от следните:

а) внезапно нарастване в рамките на 
шестмесечен период с най-малко 50 %
на броя на гражданите на трета страна, 
включена в приложение II, за които е 
установено, че пребивават незаконно на 
територията на държавата-членка, като 
се направи сравнение с предходния 
шестмесечен период;

а) внезапно и значително нарастване в 
рамките на шестмесечен период с най-
малко 60 % на броя на гражданите на 
трета страна, включена в приложение II, 
за които е установено, че пребивават 
неправомерно на територията на 
държавата-членка, като се направи 
сравнение с предходния едногодишен
период; 

б) внезапно нарастване в рамките на 
шестмесечен период, в сравнение с 
предходния шестмесечен период, с най-
малко 50 % на броя на молбите за 
убежище от граждани на трета страна, 
включена в приложение II, за която 
процентът на признаване на молбите за 
убежище е бил под 3 % през предходния 
шестмесечен период; 

б) внезапно и значително нарастване в 
рамките на шестмесечен период, в 
сравнение с предходния шестмесечен 
период, с най-малко 60 % на броя на 
молбите за убежище от граждани на 
трета страна, включена в приложение II, 
за която процентът на признаване на 
молбите за убежище е бил под 3 % през 
предходния едногодишен период;

в) внезапно нарастване в рамките на 
шестмесечен период с най-малко 50 % 
на броя на отхвърлените молби за 
обратно приемане, подадени от дадена 
държава-членка до включена в 
приложение II трета страна относно 
граждани на последната, като се 
направи сравнение с предходния 
шестмесечен период.

в) внезапно и значително нарастване в 
рамките на шестмесечен период с най-
малко 60 % на броя на отхвърлените 
молби за обратно приемане, подадени от 
дадена държава-членка до включена в 
приложение II трета страна относно 
граждани на последната, като се 
направи сравнение с предходния 
едногодишен период.

2. Държава-членка, която се намира в 
някоя от описаните в параграф 1 
извънредни ситуации, може да 
нотифицира Комисията. Тази 

2. Държава-членка, която се намира в 
някоя от описаните в параграф 1 
извънредни ситуации, може да 
нотифицира Комисията. Тази 
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нотификация е надлежно обоснована и 
включва подходяща информация и 
статистически данни, както и подробно 
обяснение за предварителните мерки, 
които съответната държава-членка е 
предприела за разрешаване на 
ситуацията.

нотификация е надлежно обоснована и
включва подходяща информация и 
статистически данни, както и подробно 
обяснение за предварителните мерки, 
които съответната държава-членка е 
предприела за разрешаване на 
ситуацията. Комисията информира 
Парламента веднага след като получи 
нотификация от държавата-членка.

3. Комисията разглежда нотификацията, 
като взема предвид броя на държавите-
членки, засегнати от някоя от описаните 
в параграф 1 ситуации, както и
цялостното въздействие на нарастването 
върху миграционната обстановка в 
Съюза, за която се използват 
предоставените от държавите-членки 
данни и докладите на FRONTEX и/или 
на Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището, и в срок от 
три месеца след получаване на 
нотификацията Комисията може да 
приеме решение за изпълнение, с 
което да се суспендира 
освобождаването от изискването за 
виза за гражданите на съответната 
трета страна за срок от шест 
месеца. Решението за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата, посочена в член 4а, 
параграф 2. В решението за 
изпълнение се определя датата, на 
която трябва да влезе в сила 
суспендирането на освобождаването 
от изискване за виза.

3. Комисията разглежда нотификацията, 
като взема предвид:

- дали процентното нарастване е в 
съответствие с цифрите в параграф 
1, буква а), б) и в); 
- дали това нарастване взема предвид 
значими фактори, които оказват 
въздействие върху специфичните 
обстоятелства, пред които е 
изправена нотифициращата 
държава-членка;
- броя на държавите-членки, засегнати 
от някоя от описаните в параграф 1 
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ситуации;
- цялостното въздействие на 
нарастването върху миграционната 
обстановка в Съюза, за която се 
използват предоставените от държавите-
членки данни;

- докладите на FRONTEX и/или на 
Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището и/или Европол, 
ако обстоятелствата го изискват в 
конкретния нотифициран случай;
3a. След оценка на горепосочените 
фактори Комисията може в срок от 
три месеца след получаване на 
нотификацията да приеме решение 
да се суспендира освобождаването от 
изискването за виза за гражданите на 
съответната трета страна за срок 
от шест месеца. Решението за 
изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата, посочена в член 4а, 
параграф 2. В решението за 
изпълнение се определя датата, на 
която трябва да влезе в сила 
суспендирането на освобождаването 
от изискване за виза.

4. Преди да изтече срокът на валидност 
на решението за изпълнение, прието 
съгласно параграф 3, Комисията в 
сътрудничество със съответната(ите) 
държава(и)-членка(и) представя доклад 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Към този доклад може да бъде 
приложено предложение за изменение 
на настоящия регламент с цел 
прехвърляне на съответната трета 
страна в приложение I.

Преди да изтече срокът на валидност на 
решението за изпълнение, прието 
съгласно параграф 3, буква а),
Комисията в сътрудничество със 
съответната(ите) държава(и)-членка(и) 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета. Към този доклад 
може да бъде приложено предложение 
за изменение на настоящия регламент с 
цел прехвърляне на съответната трета 
страна в приложение I.

5. Когато Комисията е предложила 
изменение на настоящия регламент с 
цел прехвърляне на трета страна в 
приложение I съгласно параграф 4, тя 
може да продължи валидността на 
решението за изпълнение, прието 
съгласно параграф 3, за срок от най-
много девет месеца. Решението за 
продължаване на валидността на 

5. Когато Комисията е предложила 
изменение на настоящия регламент с 
цел прехвърляне на трета страна в 
приложение I съгласно параграф 4, тя 
може да продължи валидността на 
решението за изпълнение, прието 
съгласно параграф 3, буква а), за срок от 
най-много девет месеца. Решението за 
продължаване на валидността на 
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решението за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 4а, параграф 2.“

решението за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 4а, параграф 2.“

Or. es

Обосновка

Наименованието на механизма е объркващо, затова следва да се премахне. Следва да 
бъде ясно, че процентите сами по себе си не са причина за суспендиране на 
освобождаването, а само водят до започване на процедура за оценка, за да се 
определи дали ще бъде суспендирано или не освобождаването. Цифрите следва да 
бъдат съпоставими за по-дълъг период. Всички нотификации от страна на държави-
членки следва да бъдат съобщавани на Парламента. Процедурата на оценка следва 
също така да взема предвид доклади, подготвяни от Европол, когато европейската 
агенция счита, че сигурността на съответната държава-членка и/или на Съюза 
може да бъде засегната.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Член 4 се изменя, както следва: 4. Член 4 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното: а) параграф 1 се заменя със следното:

"1. Държава-членка може да допусне 
изключения от изискването за виза по 
член 1, параграф 1, или изключения от 
освобождаването от изискване за виза 
по член 1, параграф 2, когато се отнася 
до:

„1. Държава-членка може да допусне 
изключения от изискването за виза по 
член 1, параграф 1, или изключения от 
освобождаването от изискване за виза 
по член 1, параграф 2, когато се отнася 
до:

а) притежателите на дипломатически 
паспорти, служебни паспорти или 
специални паспорти;

а) притежателите на дипломатически 
паспорти, служебни паспорти или 
специални паспорти;

аа) екипажът и съпровождащите лица 
на полети, извършвани с цел 
провеждане на спасителна операция 
или оказване на спешна помощ, както 
и други лица, които оказват помощ 
при бедствие или катастрофа;

б) гражданския екипаж на кораби, които б) гражданския екипаж на кораби, които 
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плават в международни води; плават в международни води;
в) притежателите на пасавани, 
дипломатически или служебни 
паспорти, които някои 
междуправителствени международни 
организации или други субекти на 
международното право издават на 
своите служители.“

в) притежателите на пътни документи, 
които някои междуправителствени 
международни организации или други 
субекти на международното право 
издават на своите служители.“

б) в параграф 2 се добавя следната буква 
г):

б) в параграф 2 се добавя следната буква 
г):

„г) лица с признат статут на бежанци и 
лица без гражданство и други лица, 
които не притежават националност на 
нито една държава, пребиваващи в 
Обединеното кралство или в Ирландия и 
притежаващи документ за пътуване, 
издаден от тези държави-членки.“

„г) лица с признат статут на бежанци и 
лица без гражданство и други лица, 
които не притежават националност на 
нито една държава, пребиваващи в 
Обединеното кралство или в Ирландия и 
притежаващи документ за пътуване, 
издаден от тези държави-членки.“

в) добавя се нов параграф 4:
,,Доколкото прилагането на член 41, 
параграф 1 от Допълнителния 
протокол към Споразумението за 
асоцииране между ЕО и Турция налага 
това, държава-членка може да 
допусне изключения от изискването 
за виза по член 1, параграф 1, когато 
се отнася до турски граждани, 
предоставящи услуги по време на своя 
престой.“

Or. es

Обосновка

Заличаването на разпоредбата, която първоначално се съдържаше в Регламент (ЕО) 
№ 539/2001, няма смисъл, тъй като това би могло да предизвика абсурдни ситуации, 
при които се изисква виза от лица, които макар че рискуват живота си са готови да 
помогнат на други държави-членки при бедствие. Що се отнася до случая на Турция и 
пътните документи, моля вижте обосновките към изменения 7 и 8.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В Регламент (ЕО) № 539/2001 се определят третите държави, чиито граждани трябва да 
притежават виза, когато преминават външните граници на Съюза, както и държавите, 
чиито граждани се освободени от това изискване. Този регламент определя условията, 
при които гражданите на трети държави могат да се възползват от отмяната на визовия 
режим за кратки престои на територията на Съюза. 

Решението за отмяна на визовия режим  се взема, след като се извърши оценка на 
съответната страна по отношение на скритата имиграция, обществения ред и 
сигурността, външните отношения на Европейския съюз, регионалната съгласуваност и 
принципа на реципрочност.

Целите на предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001, което 
разглеждаме, са, както следва: да се предвиди предпазна клауза, която да даде 
възможност за бързо, временно суспендиране на отмяната на визовия режим при 
извънредни ситуации; да се измени механизмът за реципрочност; да се въведат 
определения в съответствие с Визовия кодекс на Общността; да се определят условията 
за освобождаването от изискването за виза на гражданите на трети държави, бежанците 
и лицата без гражданство, определени категории граждани на държави извън 
Общността и притежателите на пасавани и на паспорти, издадени от субекти на 
международното право; и, накрая, да се включат в обхвата задълженията на държавите-
членки в рамките на международните споразумения.

ЗАБЕЛЕЖКИ НА ДОКЛАДЧИКА
Дори и ако се ограничи с обзор на ситуацията, настоящият доклад следва да отрази 
обективно всички разглеждани елементи, като вземе предвид не само гледната точка на 
Общността, но и позицията на държавите, които не са част от Европейския съюз.

Би било непоследователно да разглеждаме визите като необходим инструмент за 
контролиране на нарастващата неправомерна имиграция в Съюза и същевременно да се 
учудваме от факта, че държавите извън Общността могат да налагат същото изискване 
със същата цел.

Общата визова политика е основен елемент в областта на имиграцията, като на визите е 
отредена ключова роля като инструмент за контролиране на неправомерната 
имиграция. 

Предложението за изменение на регламента представлява реакцията на Комисията в 
отговор на неотдавнашните злоупотреби с визовата система на Общността. Стана 
очевидно, че значителен брой граждани на трети държави са се възползвали от 
отмяната на визовия режим, за да пристигнат на територията на Съюза с цел да подадат 
молба за международна закрила при липса на достатъчни основания.

Вместо да се ограничи с определянето на чисто технически разпоредби, предложението 
на Комисията съдържа мерки от политическо значение. Въвеждането на предпазната 
клауза и механизмът за реципрочност представляват инструменти, чието прилагане 
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може да се отрази на външните отношения на ЕС.

По отношение на терминологията Европейският парламент вече нееднократно е 
изтъквал необходимостта имиграцията, която не е в съответствие със съответното 
законодателство на държавите-членки, да се обозначава с термините „неправомерна“ 
или „скрита“, а не като „незаконна“ .

Предпазна клауза: следва да се използва по-точен израз за описване на този 
инструмент, тъй като неговата цел е да „суспендира“ отмяната на визовия режим при 
определени обстоятелства. Може би било по-добре да се използва формулировка като 
„клауза или механизъм за суспендиране“ или просто да се заличи настоящият термин.

Самата формулировка на клаузата също повдига редица въпроси. На първо място е 
необходимо да се уточни дали нейното активиране трябва да отговаря на стриктни 
критерии, както предлага Комисията, или дали тя би могла да се задейства по по-гъвкав 
начин, както предлагат някои държави-членки.

Изглежда очевидно, че механизмът следва да се задейства единствено в много 
специфични извънредни ситуации, в които се наблюдава „значително“ и внезапно 
нарастване на броя на имигрантите с нередовни документи или на броя на 
неоснователните молби за международна закрила.

Решението кога нарастването достига достатъчно равнище и съответно кога следва да 
се осигури суспендиране на отмяната на визовия режим, ще бъде взето не само защото 
са достигнати процентите, посочени в предлаганото изменение на Регламент 539/2001, 
но когато процесът на оценка на всеки отделен случаи покаже, че това е 
препоръчително. За тази цел Комисията ще е нужно да разгледа нотификацията, 
направена от съответната държава-членка, предоставените данни и статистическа 
информация, докладите, изготвени от Frontex, Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището или Европол, в зависимост от това, какво се изисква от 
специфичните обстоятелства на даден случай, както и цялостното въздействие, което 
нарасналата миграция би имала върху Европейския съюз.

С оглед на това, използването на проценти като обективен елемент, когато започне 
процедура на оценка, не е напълно неподходящо. Обаче, процентите следва да се 
използват изключително за тази цел, т.е. да инициират процес на оценка. Само след 
като се извърши цялостна оценка на всеки случай, Комисията следва да вземе решение 
дали разгледаните обстоятелства дават достатъчно основание, за да се одобри 
суспендиране на отмяната на визовия режим. Тези обстоятелства следва да включват 
значително нарастване на цифрите, отнасящи се до неправомерната имиграция или до 
молбите за международна закрила в сравнение с предходната година.

Що се отнася до процедурата по комитология, би било желателно Парламентът да може 
да участва в процедурата от момента, в който Комисията вземе решение да разгледа 
искането на държава-членка, искане, което още повече следва също така да бъде 
предадено на Парламента. Това означава, че Парламентът следва да бъде информиран 
по едно и също време като Комисията, когато държава-членка внесе искане за 
суспендиране, а не само когато бъде обявено началото на процедурата по комитология. 
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По отношение на реципрочността: това е един от принципите, които вдъхновяват 
общата визова политика, т.е. трета държава, която се ползва от отмяна на визовия 
режим трябва да прилага същото и по отношение на гражданите на Европейския съюз.

Обаче, въпреки че този принцип дава основата за политиката в тази област, той не 
следва да се използва като аргумент, с който да се постави под въпрос справедливостта 
на визовите изисквания, които има трета държава към гражданите на държава-членка, 
когато тази държава счита, че съответната държава-членка е станала източник на 
неправомерна имиграция.

В това отношение е необходимо да се разгледат причините, поради които граждани на 
Общността подават молба за международна закрила извън границите на Европейския 
съюз. Независимо дали е вярно или не, че повечето от тези молби се основават на чисто 
икономически критерии, свързани с очакванията, създавани от щедри разпоредби в 
областта на убежището, въпреки това е важно да се признае необходимостта от 
укрепване на европейските системи за интегриране на малцинствата, сфера, за която 
отговарят държавите-членки и по отношение на която може би следва да има съвместно 
действие и споделен подход в Европейския съюз.

Що се отнася до реципрочността, ясно е, че въпреки изявленията на Комисията, 
настоящата система, изменена с Регламент 851/2005, не е ефективна.  Въпреки че няма 
нужда от повторно въвеждане на автоматичния механизъм, който първоначално се 
предвиждаше в Регламент 539/2001, е необходимо да се провежда задълбочен преглед 
на настоящия механизъм с цел гарантиране на единни действия и солидарност между 
държавите-членки. Други съображения като търговските отношения на Европейския 
съюз не следва да излагат на опасност основните стълбове на общата визова политика.

Във тази връзка е важно да се постигнат целите на Писмена декларация 2011/2053, 
приета през март 2011 г., в която Парламентът призовава Комисията и Съвета да 
окажат натиск върху трети страни, които не спазват режима на реципрочност, като 
подчертава необходимостта отново да се наложат визови изисквания, когато не се 
очаква положителен отговор от съответната страна. За тази цел Парламентът призовава 
Комисията да въведе „нов механизъм, който да гарантира пълна реципрочност за 
всички държави-членки по отношение на визовия режим и да обезпечава, че ако трета 
страна наруши визовата реципрочност, всички държави-ч л е н к и  незабавно 
възстановяват визовия режим за гражданите на съответната държава“;

На 14 юли 2009 г. Канада отново въведе изискване за виза за граждани на Чешката 
република. Две години и половина по-късно Канада все още не е отменила това 
решение, въпреки натиска, който Комисията е оказала. 

Фактът, че е невъзможно да се намери благоприятно решение в този случай 
представлява сериозен и вреден прецедент за общата визова политика на Европейския 
съюз и показва слабостите на настоящия механизъм. Следователно е необходимо да се 
въведе механизъм, който ще даде възможност на Европейския съюз да действа бързо, 
макар и не автоматично, в случаи, когато принципът на реципрочност е нарушен.
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Би било достатъчно да се въведат отново изискванията за виза при определени условия 
за разумен срок, който обаче е достатъчно дълъг, за да може третата страна да 
преразгледа решението си и за да може Европейския съюз да предложи гаранции 
относно неправомерната имиграция. В края на този период Комисията би могла да 
предложи съответната страна да бъде включена в приложение І на Регламент 539/2001.

По отношение на положението на доставчиците на услуги от трети страни:
позоваването на гражданите на конкретна страна, какъвто е случаят с Турция, изглежда 
разумен като се има предвид, че това понастоящем е единственият случай. Въпреки 
това би било неподходящо да се вземе решение, което се отнася изключително до тази 
ситуация, особено когато практиката на Съда на Европейския съюз би могла да изисква 
нови изменения на регламента, ако подобни ситуации трябва да бъдат разглеждани в 
бъдеще. Следователно би било подходящо да се измени предложението, като се 
включи, че ще бъде взета предвид практиката на Съда без позоваване на 
националността на лица, които не са граждани на Общността.

Други въпроси: останалите въпроси, включени в прегледа са по-скоро от техническо 
естество и не представляват проблем от тази гледна точка.

Нови определения: определенията следва да бъдат осъвременени в съответствие 
с използваните във Визовия кодекс, като се взема предвид тълкуването на кратък
престой, дадено от Съда.

Бежанци и лица без гражданство, пребиваващи в Обединеното кралство или 
в  Ирландия: тъй като няма взаимно признаване на визи, нито еквивалент с 
подобни инструменти или разрешения за пребиваване в тези държави-членки, 
предложението оставя на държавите-членки свободата да вземат решения относно 
изискването за виза или освобождаването от него за тази категория лица.

Хармонизиране със специални категории граждани на трети държави: 
регламентът дава възможност на държавите-членки да премахнат визовите 
изисквания за определени категории лица, които не са граждани на Общността, 
по-специално гражданския въздушен и морски екипаж и притежателите на 
дипломатически паспорти, специални паспорти или служебни паспорти или 
паспорти, издадени от международни междуправителствени организации или 
организации, които са субект на международното право.


